




F O R O R D

Og naturligvis lige en afsluttende bemærkning og velmenende råd fra

Gastrobox: vask hænderne grundigt efter du har håndteret chili og undgå for

alt i verden at klø dig i øjnene det næste stykke tid. Det lærte Thomas på den

hårde måde. Ellers god fornøjelse!

Tusind tak fordi du har lyst til at være med i vores madklub!

Sidste måneds Gastrobox indeholdt alt, hvad man havde brug for til nogle

lækre middelhavsmåltider! Mange af produkterne er velkendte i sin oprindelige

form, men  de danske producenters øje for kvalitet, løfter produkterne til et helt

nyt niveau. 

I Gastrobox er vi ved at være godt trætte af vejret. Selvfølgelig varmer jeres

feedback, men alligevel har vi drømt om fjerne himmelstrøg med sol, varme,

læskende forfriskninger og varme krydderier i mange måneder. Vi har især

drømt om det Mexicanske køkken og prøvet en masse lækre opskrifter af! Det

har virkelig givet os varmen og det vil vi gerne give videre til dig! Derfor er

temaet i din Gastrobox i denne måned nemlig Mexico.

Vi er endnu en gang ved at falde bagover af begejstring over alle de fantastiske

produkter, man kan finde hos danske producenter. Vi har udvalgt nogle

spændende produkter til dig og vi håber, de kan være med til at inspirere og

udfordre dig i det mexikanske køkken! 

Ideén med madklubben er, som altid, også at skabe rammerne for sparring

med ligesindede i det gastronomiske univers. Vi er altid interesseret i at høre

din feedback, og vi er taknemmelige for det, vi har fået. Vi vil gerne åbne

dialogen med medlemmerne fra start, så du kan være med til at påvirke

retningen og gøre madklubben til mere end bare en madklub. 





R Ø M E R

- Når bønnerne er møre, blendes de med resten af ingredienserne. Hvis

konsistensen er for tør, kan du gøre den mere cremet med lidt tomat eller vand

- Smag afslutningsvist til med salt og limesaft

Man kan ikke sige økologi uden at sige Rømer. Iværksætter familien, familien

Rømer, er en af økologiens forgangsmænd i Danmark. Niels og Signe Rømer og

deres to sønner, Aksel og Nicolai, har sammen skabt en familiekoncern bl.a.

Bestående af Rømer Naturprodukt, Ørbæk Bryggeri, Nyborg Destilleri og Mols

Organic, hvor økologien altid har spillet en central rolle. Som det seneste skud

på stammen har familien Rømer etableret Rømer Vegan Products, der

specialiserer sig i veganske produkter som substitut for animalske produkter. Vi

har i denne måned valgt at lægge sorte bønner i din Gastrobox netop som

ingrediens til retter, der ikke nødvendigvis indeholder kød.

Vi har her en opskrift på mexicansk humus (som dip til dine nachos), men

bønnerne kan med samme kogevejledning og en omgang tilsmagning, nemt

agere dele af indholdet i en god tortilla.

Tørrede bønner skal altid blødes op inden brug. Sæt gerne bønnerne i blød

dagen før i ca. et halvt døgn.

Ingredienser:

- 100 g tørrede bønner

- 3 hele soltørrede tomater fra olielage

- Frisk koriander (til pynt)

- 1,5 spsk tahin

- 1,5 spsk olivenolie

- 1 fed hvidløg, presset

- 1/2 - 1 tsk stødt spidskommen

Fremgangsmåde: 

- Kasser vandet som dine bønner har ligget i blød i og skyld dem grundigt

- Herefter lægges bønnerne i en gryde og dækkes af vand, hvorefter bønnerne

koges i 1-1,5 timer, indtil de er møre





H J E M M E L A V E D E
T O R T I L L A S

Vi anbefaler at lægge de færdige tortillas i et lukket viskestykke, så de forbliver

bløde af dampen, som varmen genererer

Tortillas er en kendt spise i det mexicanske køkken. De bruges blandt andet til

burritos, enchiladas, quesadillas og tacos. De kan fyldes efter ønske – ofte med

forskelligt kødfyld, bønner og en god salsa. Vi har sammensat en opskrift på

bløde tortillas, for der findes en helt særlig charme i at producere dem selv. Vi

har brugt hvedemel, men majsmel er lige så populært og en god smagsgiver.

Ingredienser:

- 425 g hvedemel 

- 1 tsk salt

- 1 tsk bagepulver

- 70 ml smagsneutral olie

- 250 ml varmt vand

Vi anbefaler at bruge en røremaskine, hvis dette haves.

Fremgangsmåde:

- Bland mel, salt og bagepulver godt sammen

- Tilføj olie og vand og fortsat omrøring til dejen samler sig. Skru ned for

mixeren og fortsæt et par minutter til dejen er helt blød

- Rul dejen ud på et bord der er drysset med mel

- Del dejen i 14-16 stykker (efter størrelsesbehov)

- Tryk stykkerne lidt flade og lad dem hvilke under et tørt viskestykke i min. 20

minutter

- Rul dejen flad med en diameter på cirka 16 cm. Størrelsen er ikke så

afgørende

- Bag en tortilla på panden ad gangen på medium til høj varme. Først 1 minut

på den ene side og så ca. halvt minut på den anden





V O R E S  H A L V G R O V E
G U A C A M O L E

Mange bruger rødløg, chili og evt. spidskommen, men da denne guacamole er

tiltænkt som et element, der blandes med de andre elementer i tortillaen, eller

hvordan du vælger at bruge den, har vi valgt at præsentere en version uden de

ovennævnte ingredienser.

Et absolut must og én af vores absolutte farvoritter i det mexikanske køkken,

som ikke må købes færdiglavet. 

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:

- 2 modne avocadoer

- 1 fed hvidløg

- ½-1 lime

- 1 håndfuld frisk koriander/1 tsk stødt koriander (kan undlades)

- 1 knivspids Bybi honning/sukker (kan undlades)

- 1 knivspids salt

- 1-2 knivspids friskkværnet peber

- 2 tsk cremefraiche efter behov (kan undlades)

Fremgangsmåde:

- Pil avocadoerne og gem stenene, hvis ikke du serverer med det samme

- Mos avocadoerne med en gaffel i en skål

- Pres 1 fed hvidløg og fordel det godt ud i den rustikke begyndende guaca-

mole

- Tilsæt koriander, citronsaft, honning, salt, peber og tilsmag med cremefraiche

- Hvis du er mere til den fløjelsbløde og cremede udgave, blender du bare

ingredienserne til den ønskede konsistens





V O R E S  P I C O  D E  G A L L O

Brug tomatsalsaen til sprøde nachos eller på toppen af frisklavede tacos.

Frisk tomatsalsa – en sikker vinder for den friske smag i din mexiret.

Opskrift til 4 personer.

Ingredienser:
- 4 tomater
- ½-1 hel chili afhængigt af styrker (smag altid inden brug)
- 1 rødløg
- 1 håndfuld koriander
- ½-1 lime
- Salt og peber
- Tilsmag evt. med et par dråber hvidvins- eller æbleedike

Fremgangsmåde:
- Hak tomaterne, chili, løg og koriander i størrelse efter ønske og rør nænsomt

sammen i en skål
- Tilsæt lime og smag efter med salt og peber





N A T U R - D R O G E R I E T

Server den læskende drik til dit næste mexicanske måltid, og lad os høre hvad
du synes.

Annette og Charlotte, og deres ægtefæller, Jan og Mikkel, driver til daglig
Natur-Drogeriet. De er en dansk virksomhed med hovedsæde og produktion i
Hørning mellem Aarhus og Skanderborg. De har et enormt stort udvalg af
blandt andet urter, fødevarer og kosttilskud. En af de mange spændende vare
er denne te på bladene fra hibiscus blomst.

Hibiscus har en syrlig, tranebær-lignende smag, der er særligt velegnet til te. Til
varm te skal der bruges ½ - 1 tsk urter pr. kop kogende vand. Trækketid: 5-10
min.

Vi har hibiscus med i denne box, da en helt klassisk forfriskende læskedrik i det
mexicanske køkken er Agua de Jamaica - en kold te på netop hibiscus.

Opskrift på 1 liter cold brew hibiscus ice tea:

Ingredienser:
- 1 liter kold vand
- 2 spsk hibiscus
- Sirup hvis der ønskes en sød te
- Lidt lime

Fremgangsmåde:
Bland vand og hibiscus i en kande og stil det i køleskabet i 12-24 timer. Smag
til med sirup og limejuice. Server med lidt isterninger og en tynd skive lime.

Hvis det skal gå lidt hurtigere, kan hibiscusbladende ligges i vand som gives et
hurtigt opkog. Dæk blandingen til og lad køl ned i mindst 30 min. Smag til med
sukker/sirup og lime, og fortynd evt. med yderligere vand efter smag.





V E R A  M E X I C A N A

@vera.mexicana

De fleste af os kender til det mexikanske køkken gennem de mange Tex-Mex
produkter, som har pryddet de danske og euroæiske hylder i diverse
dagligvarekæder. For Pelle og Søren, som er stiftere Vera Mexicana, var det
kærligheden til det traditionsrige og storslåede mexikanske køkken og ønsket
om at bryde igennem jerngrebet, som Tex-Mex produkter har på den
europæiske forbruger.

Vera Mexicanas mission er indvie danskere i al den fortryllende mad Mexico har
at byde på og samtidig fortælle historier om menneskene og processerne bag.
Netop derfor vil du også blive introduceret for Sandra og Teraza, som holder til
i udkanten af Oaxaca City, Gerado’s habanero farm og møde deres partner
Abraham. 

I samarbejde med deres tætte partnere i Mexico, producenterne og Vera
Mexicanas bæredygtige sociale profil og tilgang til madproduktion, iscenesætter
og indvier Vera Mexicana i rigtig traditionsrig mexikansk mad.

Gennem Vera Mexicanas opdagelsesrejse i det traditionelle mexikanske køkken
og gastro univers, har de formået at opstøve og finde høj kvalitets produkter og
ingredienser rundt hos lokale partnere i Mexico, som både udfordrer og fornyer
vores opfattelse af det mexikanske køkken.

I det mexicanske køkken er det umuligt at undgå forskellige saucer og salsaer,
der bliver benyttet i stor stil. De findes i utallige versioner og smagsvarianter.
Vera Mexicana har et stort udvalg af autentiske saucer, og lige nu har de 4
forskellige versioner af en salsa. Vi kan garantere, at denne måneds produkter
fra Vera Mexicana ikke kan sammenlignes med noget, du har købt i

supermarkederne før. Og så passer alle ingredienserne perfekt på toppen af din
næste taco eller tortilla.

Følg med på deres rejse og udvikling af produkter. Vi kan tease, at de snart har
chokolade på hylderne. Du kan læse meget mere på deres egen hjemmeside
www.veramexicana.com.





T I N G L Y  H A B A N E R O
S A U C E

Habanero chili varmer mere, end den brænder. Oplevelsen er derfor med en
god samhørighed mellem styrke og smag. Den gør sig fortrinligt til fisk og
kylling – den kan også bruges til at sætte krydderi på salatdressinger.

Hot Sauce har evnen til kunne indgå i nærmest alle mexikanske retter. Derfor
har vi valgt at præsentere dig for to saucer i denne Gastrobox. Saucerne
repræsentere hver deres ringhjørne af hot saucernes boksering. 

Den første af saucerne er Tingly Habanero. Den er lavet på friske grønne
habanero fra Gerados habanero farm, i Oaxaca. Deres partner, Abraham, har
lavet saucen i Mexico ud fra en hemmelig familieopskrift på frugteddike, der
giver en karakteristisk frisk smag.

O A X A C A N  S A U C E

I blanding med tomat og honning har vi marineret forskelligt grønt. Naturligt
og nemt sammenspil med kød hvor der ønskes noter af røg uden nødvendigvis
at have en rigtig smoker ved hånden.

Vi har valgt endnu en sauce – Oaxacan Sauce. Den er også lavet af Abraham i
Oaxaca, Mexico, men kommer med en helt anden smag en Tingly Habanero
Sauce. Oaxacan har masser af smag af røg fra Chipotle chilier samt et ekstra
bid styrke fra de små skarpe Árbol chilier. Árbol betyder træ og hentyder til
deres tørre, letprikkende styrke. Denne sauce får også en frisk smag fra
frugteddike. 

Saucen passer godt til æg eller på tacos. Den fungerer som en barbeque sauce
– bare uden alt sukkeret. Dermed gør den sig fortrinligt som en del af
marinader.





P I N E A P P L E  S A L S A

Senere i magasinet finder du en opskrift på chipotle chicken tacos, hvor vi kan
anbefale denne salsa som topping.

I det mexicanske køkken kan vi næppe undgå at støde på salsa. Den findes i
utallige versioner. Vi har valgt en, der er lavet på ananas.

Den er lavet i Oaxaca, Mexico, af Veras partnere Sandra og Tereza. Det er et
lille kvindeledet firma i udkanten af Oaxaca City, drevet af en kemiker og
hendes datter. Det er en regional specialitet, baseret på masser af frisk frugt og
smagt til med eddikke, sukker og chipotle (røget jalapeno). Giver det helt rette
pift til maden hvis man ikke er helt til habanero (endnu). En sødere, mere
afrundet vej ind i chiliens verden.

Den fungerer også utroligt fint i marinader til grillmad (spareribs, svinekød), da
den bidrager med sødme/syre/styrke i en samlet enhed. Vi anbefaler den også
til risretter, uanfægtet geografisk ophav, er den et godt match og minder lidt
om Indiens chutneyer.

Der er en interessant tangent om, hvordan der findes meget klare paralleller
imellem Mexico og de dele af især Asien, som lægger på samme breddegrader.





W E C K  S Y L T E G L A S

På de næste sider kan du finde opskrifter på syltede rødløg, syltet rødkål på

taco-maner og syltede jalapeno.

Hvis du er vild med syltning eller fermentering, har du måske allerede skabet

fyldt op med Weck sylteglas. Har du ikke allerede har stiftet bekendtskab med

de ikoniske glas, så er Weck Europas største leverandør af konserveringsglas.

Den tyske producent har siden 1895 produceret sylteglas og er kendt for deres

smarte genbrugelige gummikant. Gummikanten sikrer at bakterier ikke kan nå

ind til dit produkt, men at et produkt som f.eks. fermenteringer, kan komme af

med det overtryk af luft der skabes. 

Vi har smidt et sylteglas i din Gastrobox i denne måned, da syltede grøntsager

er en god ven af det mexicanske køkken. Alle disse opskrifter udgør en

fantastisk topping til blandt andet din taco eller tortilla.

Uanset om du sylter eller fermenterer, så er hygiejne en vigtig faktor for at

opnå et godt resultat. Lav en grundig håndvask og sørg for at skolde dit glas

med kogende vand før det tages i brug, for så er du virkelig langt.





S Y L T E D E  R Ø D L Ø G

Lad det køle af til det er klar til opbevaring i køleskabet. Det hele kan spises

allerede efter en times tid, men kan også holde sig i køleskab i et par måneder.

Tilpas sukkerindholdet til din smag, og prøv evt. at eksperimenter med

peberkorn, laurbærblade eller andre krydderier i din syltning. Hvis du har været

medlem af Gastrobox i et par måneder, har du måske noget timutpeber på

hylden, som vi synes du skal prøve at tilsætte.

På toppen af din tortilla, vil syltede rødløg både bringe en smuk lyserød farve,

men også en skøn smag og god konsistens. Den bedste nyhed er samtidig, at

det er virkelig nemt at gå til.

Ingredienser:

- 2 store rødløg

- 1,5 dl lagereddike (vi anbefaler den klare version)

- 0,5 dl vand

- 0,5 dl sukker

Fremgangsmåde:

- Rødløg skæres i tynde skiver og placeres i dit sylteglas

- Eddike, vand og sukker varmes i en gryde

- Når sukkeren er smeltet og væsken koger, hældes væsken i glasset over

rødløgene





S Y L T E T  R Ø D K Å L  P Å
T A C O - M A N E R

Lad det køle af til det er klar til opbevaring i køleskabet. Det hele kan spises

allerede efter en times tid, men kan også holde sig i køleskab i et par uger.

Ingen kender syltet rødkål som juleglade danskere. Har du rødkål tilovers i

køkkenet, så prøv straks denne lette og anderledes opskrift, der egner sig

fremragende på toppen af den mexicanske streetfood.

Ingredienser:

- Et halvt rødkål

- En halv chili 

- 1,5 dl hvidvinseddike

- 1-2 fed hvidløg

- 1 spsk sukker

- 1 spsk salt

- Evt. et par centimeter frisk ingefær (eller Plantemagerens flydende ingefær)

Fremgangsmåde:

- Skær rødkål i fine skiver og fjern kernerne fra din chili

- Fyld dit glas med rødkål, chili, hvidløg og evt. ingefær

- Eddike, sukker og salt varmes i en gryde

- Når sukkeren og saltet er opløst og væsken koger, hældes væsken i over

grøntsagerne





S Y L T E D E  J A L A P E N O

Lad det køle af til det er klar til opbevaring i køleskabet. Det hele bør spises

efter minimum at trække en uges tid i køleskab, og kan derefter holde sig i

køleskab i op imod 6 måneder.

Det sker tit, at der er chilier (eks. jalapeno) tilovers fra en pakke købt til en

middagsret. Før resterne ender i skraldespanden, kan man med fordel skynde

sig at konservere dem. Syltede jalapeno er den helt klassiske topping til mange

mexicanske retter, men andre chilier kan også med stor fordel syltes.

Ingredienser:

- 300 gram jalapeno 

- 1 fed hvidløg

- 0,5 tsk peberkorn

- 3 dl eddike (lager- eller hvidvinseddike)

- 2 spsk. sukker eller honning

Fremgangsmåde:

- Jalapenos skæres i skiver af 3-5 mm og placeres i dit sylteglas med hvidløg

og peberkorn

- Eddike og sukker varmes i en gryde

- Når sukkeren er smeltet og væsken koger, hældes væsken over jalapenos til

det dækker





C H I P O T L E  K Y L L I N G
T A C O S  M E D  P I N E A P P L E

S A L S A

Vi kan også anbefale frisk koriander, avocado og syltede rødløg som topping.

Ingredienser:

- 450 g kyllingebryst

- En sjat olie

- 1 lille løg

- 2 tsk røget paprika

- 2 tsk stødt spidskommen

- 2 spsk æblecidereddike

- 1 spsk chipotle pasta (kan købes i større supermarkeder)

- 1/2 dåse mosede tomater (fås på dåse i større supermarkeder)

- 2 spsk brun farin

Vi anbefaler at bruge hjemmelavede tacos – se opskrift i magasinet.

Fremgangsmåde:

- Skær kyllingebrysterne i små tern

- Tilsæt olien på en varm pande 

- Hak løget fint og svits på panden

- Tilsæt kylling og steg et par minutter

- Eddike, chipotle pasta, mosede tomater og brun farin tilføres 

- Det skal småkoges i ca. 5 minutter

Fyld tacos med kylling og hæld lidt Pineapple Salsa og evt. en sauce fra Vera

Mexicana. 





T A K

Velbekomme!

Vores madklub vokser sig større hver eneste dag. Vi modtager fortsat feedback

fra mange af jer, og det hjælper os meget til at kunne udvikle os fremadrettet. 

Forrige måneds box har udfordret mange i køkkenet, og vi har set mange

forskellige versioner af blandt andet Hjemmelavet Ravioli, Umami Pasta med

Sorte Hvidløg eller Citron Pasta Pesto. Vi glæder os til at se, hvor denne

måneds Gastrobox tager jer hen. 

Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, er du altid velkommen til at kontakte os på

sociale medier @gastroboxdk eller mail: kontakt@gastrobox.dk

Vi er allerede gået i gang med næste måneds box, og vi glæder os til at vise

dig indholdet.




